
 
 

ZÁPIS do I. ročníka Bc. -  DENNÉ AJ EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

akad. rok 2020/2021 

 
 

NÁHRADNÝ TERMÍN: 8.9.2020 v čase o 9:00h miestnosť B3 (prízemie vľavo) 
 

 

Študenti sú povinní na zápis sa dostaviť osobne na presnú hodinu, tak ako je uvedené v rozpise.  

 

9:00h – hromadný zápis všetky študijné programy  

 

Na zápis na štúdium si prineste so sebou:  
 

- vyplnené tlačivá, ktoré sú zverejnené na https://df.tuzvo.sk/sk/zapis 

 

1. Zápisový list - povinne vypísať bankové spojenie na zápisnom liste 

2. Čestné vyhlásenie 

3. Čestné vyhlásenia COVID-19 

4. Overené kópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník v prípade, ak ste tak už neurobili 

a nedoručili na DF. 

5. Študenti sú už pri vstupe do budovy a tiež pri pobyte v jej priestoroch povinní chrániť sa tvárovým 

rúškom. Pri vstupe do budovy, resp. posluchárne, sú povinní dezinfikovať si ruky alebo použiť jednorazové 

rukavice. Pri písaní používať vlastné pero. 

 

Platobné údaje k preukazu študenta: 

IBAN: SK48 8180 0000 0070 0045 8371 

SWSIFT: SPSRSKBA /uvádza sa len pri platbe zo zahraničia, pri domácom prevode nie je potrebné/ 

Variabilný symbol: 20001 

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka 

Konštantný symbol: 0308 

Správa pre prijímateľa: meno študenta, ktorého sa úhrada týka 

Výška platby: 25€ denná forma štúdia, 11€ externá forma štúdia 

 

Doklad o úhrade odovzdáte pri vyzdvihnutí preukazu na pracovisku – Centrum informačných technológií 

– nie je potrebné uhrádzať pred zápisom.  

 

Akceptované sú len platby hradené z bankového účtu. Úhrada poštovou poukážkou nebude akceptovaná. 

Uhradiť min. 3 pracovné dni pred dňom prevzatia preukazu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://df.tuzvo.sk/sk/zapis


  
ZAČIATOK  VÝUČBY  zimného semestra v  akad. roku 2020/2021  je dňa 28.09.2020  podľa rozvrhu hodín, ktorý 

bude zverejnený od 16.9.2020 na internetovej stránke Technickej univerzity, adresa: www.tuzvo.sk –Univerzitný 

informačný systém, ikonka študijné informácie, zobrazenie a tlač rozvrhov. 
 

http://is.tuzvo.sk/katalog/rozvrhy_view.pl 

 

 
UBYTOVANIE 

Podávanie žiadostí na ubytovanie pre ak. rok 2020/2021 je možné prostredníctvom elektronického systému návratiek 

na adrese http://is.tuzvo.sk/navratka . Ostatné informácie na zápise. 

 

 

STRAVOVANIE V ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNI 

K stravovaniu v ŠJ je potrebné: 

- multifunkčný preukaz študenta  

- vklad hotovosti na zálohovom účte, ktorý bude slúžiť na objednanie jedál podľa aktuálneho cenní 

- bližšie informácie  na www.tuzvo.sk  

 

 

 

Aktuálne informácie a zmeny sledujte na www.tuzvo.sk resp. df.tuzvo.sk   

 

 

Kontakt na študijné oddelenie Drevárskej fakulty:  

Ing. Ľubica.Slašťanová, slastanova@tuzvo.sk  č.t. 045/5206344                               

Jana Muráňová, muranova@tuzvo.sk  č.t. 045/5206344          

Ing. Miriam Polačeková - polacekova@tuzvo.sk č. t. 045/5206341 (externé štúdium) 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, 24.08.2020                                                  študijné oddelenie Drevárskej fakulty  

                                                                                           Technickej univerzity vo Zvolene 
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